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Predikant: ds. M. van Kooten 
Nunspeterweg 4 
8075 AC Elspeet 
Tel. 0577-491206 
E-mail: m.vankooten@solcon.nl 
Scriba: ouderling J. Fijan 
Zichtweg 3 
8075 CN Elspeet 
Tel. 0577-491098 
E-mail: scriba@hervormd-elspeet.nl 
IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.: 
NL29 RABO 0384 7680 75 
IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.: 
NL61 RABO 0347 5000 99 
 
Diensten 
D.V.zondag 2 oktober 
09.30 uur ds. J. Lohuis te Scherpenisse 
15.00 uur ds. J. Lohuis 
 
D.V.donderdag 6 oktober 
14.00 uur ds. M. van Kooten (Huwelijksbevestiging) 
 
Kinderoppas 
Teunie Bossenbroek-Mulder, Daniëlle Smit-Mulder en 
Charlotte Schrijver 
 
Collecten 
1.Fonds Christelijke doeleinden 
2.Kerk 
3.Instandhouding predikantsplaats 
Van harte aanbevolen 
 
 
 

Catechisaties 
Op D.V. maandag 3 en vrijdag 7 oktober hopen we 
weer van start te gaan met de catechisaties. Maan-
dagavond is de jeugd van 12 en 13 jaar welkom van 
18.30 tot 19.30 uur. De 14 en 15 jarigen van 19.30 tot 
20.30 uur. Vanaf 20.30 tot 21.30 uur de jeugd van 16 
jaar en ouder. Wie op maandag niet kan komen is wel-
kom op vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur. Alle ca-
techisaties worden gegeven in het Kerkerf. De vrijdag-
avondcatechisatie in de bovenzaal. Graag wil ik voor 
de ouders en de jeugd een stukje doorgeven dat te le-
zen is in het boek ‘Echt belangrijk’ waarin evangelist 
H. Bor een herinnering uit zijn jeugd doorgeeft: 
‘Mijn grootvader was een man die echt hart had voor 
zijn bedrijf. Het stond bij hem op de eerste plaats van 
zijn leven. Mijn vader had ook hart voor het bedrijf 
maar de kerk en de dienst van God hadden de belang-
rijkste plaats in zijn leven ingenomen. Het was op ze-
ker moment in het voorjaar dat het in de veevoeder-
industrie erg druk was. Zelf hielp ik niet zo vaak mee 
in het bedrijf, maar toen werd ik ook als jongen geroe-
pen om te helpen bij het malen van het meel. We wa-
ren druk bezig en grootvader kwam eens kijken. ‘Goed 
zo, jongens, doe je best’’ zei hij. Toen we zo bezig wa-
ren dachten we: het is nu zo druk. De catechisatieles 
die over een  half uur begint, daar hoeven we natuur-
lijk niet naar toe. Plotseling klonk vaders stem over de 
meelzolder: ‘Jongens, omkleden en naar de catechisa-
tie’. Maar grootvader keek verwonderd op en zei: 
‘Hoe kun je dat nu vragen in zo’n drukte?’ ‘De dienst 
des Heeren gaat voor’, zei mijn vader. ‘En als de boel 
dan in brand staat, wat moet je dan doen?’ wierp mijn 
grootvader een beetje schamper tegen. ‘Dan gaan ze 
nog naar de catechisatie, want de ziel gaat voor het 
lichaam. Want ziel verloren is alles verloren’ was het 
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antwoord van mijn vader. Gehoorzaam daalden we de 
trap af, kleedden ons om en gingen naar de catechisa-
tieles.’ 
P.S. Afgezien van de opmerking over de brand, wil ik 
dit van harte onderstrepen’. 
 
Belijdeniscatechisatie 
Acht personen hebben zich hiervoor aangemeld. Af-
gelopen vrijdag hadden we de kennismakingsavond. 
Wie zich er nog bij wil voegen neme kontakt met me 
op, Vrijdagavond 7 oktober 20.00 uur hopen we bij el-
kaar te komen in de bovenzaal van het Kerkerf. 
 
Vrouwenvereniging Wees een zegen 
DV woensdag 5 oktober hopen we weer te starten 
met onze vrouwenvereniging. Graag nodigen wij 
u/jullie daarvoor uit. De inloop is vanaf half 8 met een 
kopje koffie/thee en om kwart voor 8 beginnen we 
met de nieuwe serie bijbelstudies. Dit jaar is het 
thema “De Psalmen”. Van harte welkom in ‘t Kerkerf, 
ook nieuwe gezichten!  
Hartelijke groet van het bestuur 
 
Mannenvereniging 
Op DV dinsdag 4 oktober hopen we als mannenver-
eniging elkaar weer te ontmoeten. Deze vergadering 
zal de Bijbelstudie uit de Hervormde Vaan van 
mei/juni 2022 behandeld worden. Cees van 't Noor-
dende zal de Bijbelstudie, Openbaring 1 : 9 t/m 20, 
met ons inleiden! We wensen jullie een goede voor-
bereiding. Tot dinsdag, 19.30 uur, in het Kerkerf!  
Namens het bestuur, Kees van de Steeg 
 
JV de Schatgravers 
Ha jongens en meisjes,  
Na een gezellige eerste JV-avond vorige week dinsdag 
willen we jullie uitnodigen voor dinsdagavond 4 okto-
ber. We hopen dan met elkaar te gaan bowlen! Als je 
mee wilt, zorg dan dat je om zeven uur bij 't Kerkerf 
bent. Voor vervoer wordt gezorgd, we zijn deze avond 
niet om half negen, maar om uiterlijk negen uur terug.  
Tot dan! 
Groetjes Willie, Machiel en Annemiek 
 
Gemeentedag  8 oktober 2022   
Op zaterdag 8 oktober aanstaande zal DV de gemeen-
tedag plaatshebben in ’t Kerkerf. Hiermee zal tevens 
het winterwerk geopend worden. Voor de liefhebbers 
is er een fietsroute uitgezet van ongeveer 28 kilome-
ter. Deze fietstocht begint om 13:30 ( bij droog weer, 
en eigen inzicht ) en start vanaf ’t Kerkerf. Voor dege-
nen die niet willen of kunnen fietsen is er inloop vanaf 

15:30; er is dan koffie,  en er is dan ook gelegenheid 
om dominee van Kooten te feliciteren, om 17 uur is er 
een broodmaaltijd en stukje vlees van de BBQ, Met 
deze maaltijd willen we om 17 uur beginnen om op 
tijd klaar te zijn voor het avondprogramma. Tussen 
het eten en het avondprogramma zal er gelegenheid 
zijn om in de kerk te zingen. Rond 19 uur zal het 
avondprogramma beginnen, de stichting  SDOK komt 
wat vertellen over het werk wat zij verrichten. 
Iedereen van harte welkom! 
 
Radio Oranjehof Elspeet  
D.V 3 oktober  uitzending  van voorlezen door mw. I. 
de Vogel.  
D.V. 5 oktober door dhr. C.A. van ’t Noordende het 
derde van de lezing van het boek ‘De Heilige oorlog’ 
geschreven door John Bunyan.  Lezing, uitleg en me-
ditatie, en als afsluiting orgelspel. Aanvang 10.30 uur. 
Opnieuw hopen we voor de luisteraars, ouderen en 
jonger(en) iets te mogen betekenen en samen iets te 
mogen leren van het Woord van God.  
Wilt u hierover een vraag stellen?  Tel: 0577-723192                                           
email: noordende@filternet.nl    
Alle uitzendingen zijn vanuit de Hersteld Hervormde 
Kerk. 
Te beluisteren via kanaal 58 op de kerkradio en                       
https://www.hhgelspeet.nl/preek-luisteren.   
Met een hartelijke groet,  
C.A. van ’t Noordende.  
 
Oranjehofkoor 
Inmddels zijn we weer gestart met het Oranjehofkoor. 
Er is een enthousiaste groep, tot op heden alleen da-
mes, die vorige week woensdag flink gezongen heb-
ben.  We oefenen psalmen en geestelijke liederen in 
een tweestemmige zetting, voor sopraan en alt. In-
middels was er ook een heer die graag wilde meezin-
gen. Als er nog meer heren zijn kunnen we een man-
nenpartij toevoegen. Van harte welkom! 
We kunnen nog wel wat nieuwe leden gebruiken. We 
beginnen op woensdagmiddag om 15,30 uur en zin-
gen een uur. We zingen in principe om de twee we-
ken. Tenzij er zoveel enthousiasme is om elke week te 
gaan zingen. De eerstvolgende zangdata zijn op 19 ok-
tober en 2 november. We oefenen nu enkele psalmen 
en liederen voor de Kersttijd.  
Zingt u mee? Kom gewoon op deze activiteit. Moei-
lijke uitvoeringen zijn er niet!  Met het Oranjehofkoor 
zingen we op een eenvoudige wijze Psalmen en gees-
telijke liederen.  
In de Kersttijd en de paastijd zingen we alleen in de 
Oranjehof voor de bewoners.  
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U hoeft geen professionele stem te hebben. Alleen 
maar het fijn te vinden om te zingen.  
Sommigen zeiden: ik kan niet zingen. Geen probleem. 
We vragen geen geschoolde stem. Alleen enthousi-
asme voor het zingen. Omdat u zingen fijn vindt.  
Komt u meedoen? 
Met een hartelijke groet, 
Dhr. C.A. van ’t Noordende, dirigent.  
 
Tolle lege 
Met ingang van zaterdag 8 oktober is bibliotheek Tolle 
Lege zoals gebruikelijk weer geopend op woensdag-
middag (13.30 - 14.30 uur) en op zaterdagmorgen 
(10.00 - 11.30 uur). Van harte welkom op Nunspeter-
weg 12! 
 
Hoornbeeck-college 
D.V. 6 oktober 2022 wordt er op het Hoornbeeck Col-
lege in  Apeldoorn een symposium gehouden over 
'Rouw in de zorg'.  
Hier spreekt o.a. Thijs Aarten, auteur van 'Huilend va-
derhart'. Komt u ook? Voor meer informatie, zie: 
www.hoornbeeck.nl/locatie/apeldoorn/symposium-
zorg/. 
 
Tecklenburg-Munster-Elberfeld-Werden (III) 
Van Tecklenburg trokken we met een reisgezelschap 
enkele weken geleden naar de stad Munster. Dat was 
een andere tocht dan velen maakten in 1534. Destijds 
waren dat Hollanders en Friezen die daarheen trokken 
omdat men had horen verluiden dat aldaar het 
‘Nieuwe Jeruzalem’ te vinden was. Hoe kwam dat? In 
de tijd van de reformatie was er naast lutheranen en 
calvinisten ook de stroming van Wederdopers, ana-
baptisten genaamd.  Je kunt ze niet vergelijken met 
baptisten vandaag de dag. Het was min of meer een 
revolutionaire beweging die naast het verwerpen van 
de kinderdoop ook revolutionaire gedachten koes-
terde betreffende de overheid. Dat alles vanwege een 
schriftgebruik waarbij niet bijbelplaats met bijbel-
plaats werd vergeleken om zo tot een gerijpt oordeel 
te komen. Veel werd uit Gods woord uit het verband 
gerukt en in overeenstemming gebracht met het men-
selijk gevoel. Dat menselijk gevoelen werd dan als lei-
ding van de Heilige Geest gezien. Vandaar dat ze ook 
wel Geestdrijvers werden genoemd. Zo hadden zij ook 
betreffende de komst van het duizendjarig rijk een ei-
gen idee. Men meende daarop reeds te kunnen anti-
ciperen, zelfs met geweld. Overigens waren er ook ve-
len die geweld juist schuwden zoals de Nederlandse 
doopsgezinde Menno Simons. Er waren echter ook de 
Doperse radicalen zoals in Munster. Daar was het 

Bernhard Rottmann de man die aanvankelijk de refor-
matorische beginselen preekte. Hij had o.a. in Witten-
berg gestudeerd bij Melanchton. Later kreeg hij kont-
akten met wederdopers in Straatsburg en radicali-
seerde. Zo wist men de bisschop van Munster met 
diens aanhang te verdrijven daar men deze zag als 
handlanger van de antichrist. Gezien de tekenen der 
tijden meende men toch dat het eind der wereld zeer 
aanstaande was. In Munster zagen we de woning 
waar Rottmann ooit woonde. Hij was het ook die de 
kleermaker en koopman Jan Beukelsz uit Leiden 
beinvloedde nadat deze Munster bezocht. Deze Jan, 
die later bekend werd als ‘Jantje van Leiden’ behoorde 
ook tot de velen die de toevlucht tot ‘Sion’ namen. 
Vele anderen die daarheen wilden gaan werden door 
de  bisschoppelijke legers die Munster omsingelden 
tegengehouden. Desondanks waren er nog heel wat 
Nederlanders die naar Munster vertrokken en daar 
hoopten op een heilstijd. Een plaats waar alles zou zijn 
zoals in Jeruzalem waar men na Pinksteren alle dingen 
gemeen had. Een plaats die in alles op een theocratie 
zou lijken. Die heilstijd bleef uit en een heilstad bleek 
Munster allerminst, ook niet hoewel alle inwoners 
herdoopt waren en de ongelovigen buiten de stad 
werden gejaagd. De verdreven bisschop Franz von 
Waldeck omsingelde met zijn leger de stad en hon-
gerde deze tenslotte uit. Op jammerlijke wijze kwam 
de bevolking om. De leiders van ‘Sion’, Jan van Leiden, 
Bernard Knipperdolling en Bernard Krechteld werden 
nadat ze op wrede wijze gedood werden in ijzeren 
kooien aan de toren van de Lambertuskerk gehangen 
als prooi voor de zon en het wild gedierte. Nadat Mun-
ster in de Tweede Wereldoorlog verwoest werd door 
allerlei bombardementen is die kerk opnieuw geres-
taureerd en hangen de kooien er opnieuw ter nage-
dachtenis. Over Jan van Leiden gesproken…. Hij was 
er een meester in om met vrome praatjes alles recht 
te praten wat krom was. Hij had bijvoorbeeld zeven-
tien vrouwen omdat in de Bijbel ook godzalige man-
nen er meer dan één hadden. Toen de honger groot 
was hield hij de bevolking voor dat ze maar bidden 
moesten of de stenen broden konden worden. Daar 
was de Heere immers bij machte toe…. Wanneer de 
bewoners iets voelden van teleurstelling of het beleg 
moe werden dan reageerde hij dat er een ban in het 
leger was. Dat waren verschillende mensen maar 
nooit Jan… Toen er geen melk was deed hij aan volks-
verlakkerij door gewoon kalk met water te laten men-
gen. Het is daarmee niet zo moeilijk om de link te leg-
gen met het gezegde ‘je ergens met een Jantje van Lei-
den af te maken’. 
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In Munster zagen we ook het raadhuis waar de vrede 
van Munster is getekend die het einde betekende van 
de Tachtig jarige oorlog tussen Nederland en Spanje 
in 1648. Waarom gebeurde dat niet in ons land? Wel, 
Spanje voerde ook krijg tegen protestantse Duitse sta-
ten die op hun beurt dertig jaar in strijd waren met het 
Roomse rijk waarin ook Spanje een grote rol bete-
kende. 
We hebben ook het bisschoppelijk paleis gezien in na-
bijheid van de Domkerk. Daar vertoefde in later jaren 
bisschop van Christoph Bernard von Galen die meer 
bekend heeft gestaan als Bommen Berend. Hij was 
het die in 1672 een oorlog ontketende tegen Neder-
land, samen met Engeland, Frankrijk en de vorst van 
Keulen. In die tijd was- waaraan een omstreden poli-
ticus pas in het parlement refereerde- de regering ra-
deloos, het volk redeloos en het land reddeloos. Het 
was Von Galen die Groningen binnentrok met een le-
ger van 24000 man om de protestanten weer te beke-
ren tot het Rooms Katholicisme. Binnen een maand 
moest echter Bommen Berend het opgeven. Terwijl in 
dat rampjaar elders in Nederland zware verliezen wer-
den geleden mocht Groningen verlost worden van de 
tirannie. 
Een familielied uit later jaren van deze bisschop heeft 
het er beter afgebracht. Dat was Clemens August von 
Galen (1878-1946). Hij werd door de nazi’s ‘de leeuw 
van Munster’ genoemd. Maar niet positief bedoeld. 
Deze bisschop heeft o.a. in de Lambertuskerk –waar-
aan de drie kooien hangen- drie preken gehouden te-
gen het nazidom in 1941. Dit naar aanleiding van het 
ombrengen van 100.000 gehandicapten. Een van die 
preken over het wenen van Jezus over Jeruzalem ge-
houden op 3 augustus 1941 zijn door Britse vliegtui-
gen boven Munster uitgeworpen. Enkele zinsnedes uit 
die preek laat ik volgen: „Sinds enige maanden horen 
wij berichten dat uit genees -en verpleeginrichtingen 
voor geesteszieken op bevel van Berlijn patiënten die 
reeds lang ziek en misschien ongeneeslijk schijnen, 
worden weggevoerd. Regelmatig krijgen dan de fami-
lieleden na korte tijd de mededeling, dat de zieke is 
gestorven, het lijk verbrand en de as afgeleverd kan 
worden. Algemeen heerst de aan zekerheid gren-
zende verdenking, dat deze onverwachte sterfgeval-
len van geesteszieken geen natuurlijke oorzaak heb-
ben, maar opzettelijk worden bewerkstelligd, dat men 
daarbij die leer volgt die beweert dat men zoge-
naamde „het leven onwaardige levens“ mag vernieti-
gen, dus onschuldige mensen mag doden, wanneer 
men meent, dat hun leven voor volk en staat niets 
meer waard is. Een vreselijke leer, die het vermoor-
den van onschuldigen wil verdedigen, die het 

gewelddadig doden van niet meer tot arbeid in staat 
zijnde invaliden, gebrekkigen, ongeneeslijk zieken, 
door ouderdom verzwakten principieel veroorlooft!“’ 
Verderop in die homilie lezen we: ‘Dus moeten wij er 
rekening mee houden dat de arme, weerloze patiën-
ten vroeg of laat worden omgebracht. Waarom? Niet 
omdat ze een misdrijf begaan hebben, waarop de 
doodstraf staat, niet omdat ze hun verzorger of ver-
pleger hebben aangevallen, zodat er voor deze niets 
anders op zat dan, om zijn leven te redden, in recht-
matige noodweer tegen de aanvaller met gebruikma-
king van geweld op te treden. Dat zijn gevallen waarin 
naast het doden van een bewapende vijandelijke te-
genstander in een gerechtvaardigde oorlog, het aan-
wenden van geweld, zelfs wanneer dat de dood tot 
gevolg heeft, geoorloofd en niet zelden geboden is. 
Nee, niet om zulke redenen moeten die ongelukkige 
patiënten sterven, maar omdat ze naar het oordeel 
van een of andere instantie, naar het attest van een of 
andere commissie ‘het leven onwaardig’ geworden 
zijn, omdat zij volgens dit attest tot de ‘onproduc-
tieve’ volksgenoten behoren. Men is van oordeel, om-
dat ze geen goederen meer kunnen produceren, dat 
ze zijn als een oude machine die niet meer loopt, als 
een oud paard dat ongeneeslijk kreupel is geworden, 
als een koe die geen melk meer geeft. Wat doet men 
met zo’n oude machine? Ze wordt tot schroot ver-
werkt. Wat doet men met zo’n kreupel paard, met 
zo’n onproductief stuk vee? (…)Wee de mensen, wee 
ons Duitse volk, als het heilige gebod van God: „Gij 
zult niet doden!“, dat de Heer onder donder en blik-
sem op de berg Sinaï heeft afgekondigd, dat God onze 
Schepper vanaf het begin in het geweten van de men-
sen heeft geschreven niet slechts overtreden, maar 
wanneer die overtreding zelfs geduld en ongestraft 
uitgeoefend wordt!’ 
De Gestapo durfde het aanvankelijk niet aan om Von 
Galen gevangen te nemen. Hij kreeg huisarrest. Men 
was bang dat men van hem een martelaar zou maken. 
Himmler en Rosenberg wilden hem evenwel  op de 
markt van Munster ophangen wanneer zij in het Oost-
blok de Russen zouden overwinnen. Het verliep an-
ders. Toen in april 1945 Munster door het Engelse le-
ger werd ingenomen was von Galen veilig. Hij stierf in 
1946 aan de gevolgen van een verwaarloosde blinde-
darmontsteking en ligt begraven in de Ludgerkapel 
van de Dom van Munster. Ook die kerk hebben we be-
zocht. Een verademing, de kilte van zo’n kerk terwijl 
het kwik op straat rond de dertig graden was. 
Hoewel er bij de bombardementen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog van Munster heel veel stedeschoon is 
verloren gegaan heeft men met grote vakkundigheid 
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kerken herbouwd in oorspronkelijke steil. Bij de oude 
gebouwen kwam men niet verder dan de gevel in 
oude luister te herstellen. Zo zijn het facades, een 
schijn van oudheid terwijl daarachter een modern ge-
bouw schuilt. Liever zulke facades dan geestelijke, die 
een schijn van godzaligheid hebben maar van bin-
nen…. 
 
Bij de diensten 
Komende zondag heb ik geruild met ds. Lohuis zodat 
ik in ‘mijn’ vorige gemeente Scherpenisse hoop te pre-
ken. Gezegende diensten toegewenst. 
 
Ter overdenking 
Als ik mijn bevindingen niet terugvind in de Bijbel, zijn 
ze niet van de Heere maar van de duivel (Maarten Lu-
ther). 
 
de redactie 


